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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за установяване на правилата 
и общите принципи относно 
механизмите за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията

Регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за установяване на правилата 
и общите принципи относно 
механизмите за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията в съответствие с 
член 291 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Процедурата по разглеждане следва 
да се прилага само когато се приемат 
мерки с общ обхват, чиято цел е да се 
приложат основни актове, и 
специални мерки, които могат да 
имат значително отражение. Тази 
процедура следва да предвижда 
упражняването на контрол от страна
на държавите-членки така, че да не 
бъде възможно мерките да бъдат 
приети, ако не са в съответствие със 
становището на комитета, като 
изключение се допуска само при много 
изключителни обстоятелства, когато 
Комисията следва да може да приеме 
и приложи мерки за ограничен период 

(9) Процедурата по разглеждане следва 
да предвижда метод на контрол, който 
позволява на държавите-членки да
гарантират, че не е възможно мерките 
да бъдат приети, ако не са в 
съответствие със становището на 
комитета или комитетът не 
представи становище. Въпреки това 
Комисията следва да има
възможност, при много изключителни 
обстоятелства, които следва да бъдат 
определени в основния акт, да приеме 
и приложи мерки за ограничен период 
от време, през който тя следва да 
представи мерките за контрол на 
държавите-членки. Комисията следва 
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от време въпреки отрицателното 
становище. Ако комитетът не излезе 
със становище, Комисията следва да 
може да преразгледа проекта за мерки, 
вземайки предвид мненията, изразени в 
комитета.

да може да преразгледа проекта за 
мерки, вземайки предвид мненията, 
изразени в комитета.

Обосновка

Решението, дали да се използва консултативната процедура или процедурата на 
проучване, следва да бъде предоставено на законодателя в основния акт. При липса на 
становище или в случай на отрицателно становище Комисията следва да може да 
прилага мерките само за ограничен период, което ще й осигури време да промени 
първоначалното си предложение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага във всички 
останали случаи и когато се смята, 
че това е най-подходящата 
процедура.

(10) Процедурата по консултиране 
следва да се прилага в случаите, в 
които процедурата по разглеждане не 
е приложима.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Европейският парламент или 
Съветът могат по всяко време да 
уведомят Комисията, че даден 
проект на мерки за изпълнение 
надхвърля изпълнителните 
правомощия, предоставени в основния 
законодателен акт. В такъв случай 
Комисията следва да преразгледа 
въпросния проект на мярка и да 
уведоми Европейския парламент и 
Съвета за действието, което 
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възнамерява да предприеме, както и за 
своите съображения за това.

Обосновка

Необходимо е право на контрол, както се предвиждаше в член 8 от решението за 
комитология, за всеки съзаконодател, така че той да може да уведоми Комисията, че 
счита, че даден проект на мерки за изпълнение надхвърля изпълнителните 
правомощия, предоставени в основния законодателен акт.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
правилата и общите принципи, 
уреждащи механизмите, които се 
прилагат, когато съгласно правно 
обвързващ акт на Съюза (наричан по-
нататък „основен акт“) приемането от 
страна на Комисията на обвързващи
актове за изпълнение трябва да се 
контролира от държавите-членки.

Настоящият регламент определя 
правилата и общите принципи, 
уреждащи механизмите, които се 
прилагат, когато правно обвързващ акт 
на Съюза (наричан по-нататък „основен 
акт“) установява необходимостта от 
единни условия за изпълнение и
изисква приемането от страна на 
Комисията на актове за изпълнение да 
се контролира от държавите-членки.

Обосновка

Следва да се изясни, че член 291 от ДФЕС оставя на Парламента и на Съвета да 
констатират положенията, в които са необходими единни условия за изпълнението 
на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура и по този начин –
случаите, в които на Комисията се дават изпълнителни правомощия, както и да 
решават кой вид контрол от страна на държавите-членки се прилага към 
упражняването на такива изпълнителни правомощия.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Основният акт може да предвижда 1. Основният акт може да предвижда 
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използването на процедурата по 
разглеждане или на процедурата по 
консултиране според вида на 
съответните мерки за изпълнение.

използването на процедурата по 
разглеждане или на процедурата по 
консултиране в зависимост от 
характера или въздействието на 
съответните мерки за изпълнение.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако проектът на мерките не е в 
съответствие със становището на 
комитета, Комисията не приема тези 
мерки. Председателят може да 
представи на комитета проекта на 
мерките за допълнително обсъждане 
или да представи изменена версия на 
проекта на мерките.

3. Ако проектът на мерките не е в 
съответствие със становището на 
комитета или ако комитетът не 
представи становище, Комисията не 
приема тези мерки. Председателят може 
да представи на комитета проекта на 
мерките за допълнително обсъждане 
или да представи изменена версия на 
проекта на мерките.

Обосновка

Отрицателното становище и липсата на становище следва да имат същите 
последствия и да водят до продължаване на разискването в комитета, преди мерките 
да бъдат приети.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако не бъде дадено становище, 
Комисията може да приеме проекта 
на мерките. Когато Комисията не 
приеме проекта на мерките, 
председателят може да представи на 
комитета изменена версия на 
проекта на мерките.

заличава се



AD\820472BG.doc 7/10 PE441.294v02-00

BG

Обосновка

Свързано с изменението на член 5, параграф 3.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Председателят незабавно представя 
посочените в параграф 2 мерки на 
съответния комитет, за да получи 
становището му в съответствие с 
процедурата, предвидена в основния 
акт.

3. Председателят незабавно представя 
посочените в параграф 2 мерки на 
съответния комитет, за да получи 
становището му в срок от един месец в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в основния акт.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
Възражение относно проект на мерки 

за изпълнение
Европейският парламент или 
Съветът могат по всяко време да 
уведомят Комисията, че считат, че 
даден проект на мерки за изпълнение 
надхвърля изпълнителните 
правомощия, предоставени в основния 
акт.
Като взема предвид основанията за 
възражението и в рамките на 
сроковете на текущата процедура, 
Комисията може да внесе нов проект 
за мерки в съответния комитет или 
предложение в Европейския 
парламент и в Съвета въз основа на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.
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Обосновка

Сега действащото право на ЕП на контрол следва да бъде запазено. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) протоколите от заседанията в резюме
заедно със списъци на органите и 
организациите, към които принадлежат 
лицата, посочени от държавите-членки 
да ги представляват,

б) протоколите от заседанията, заедно 
със списъци на органите и 
организациите, към които принадлежат 
лицата, посочени от държавите-членки 
да ги представляват,

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент и Съветът 
имат достъп до информацията, посочена 
в параграф 1.

2. Европейският парламент, Съветът и 
държавите-членки имат 
равнопоставен достъп до 
информацията. Те получават цялата 
информация, посочена в параграф 1, по 
същото време и при същите условия, 
както съответните комитети.

Обосновка

Изясняват се възможностите за предаване на информация в съответствие с 
междуинституционалното споразумение от 3 юни 2008 г.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в основни актове, приети 1. До адаптирането на основни актове, 
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преди влизането в сила на настоящия 
регламент, се предвижда Комисията да 
упражнява изпълнителните правомощия 
в съответствие с Решение 1999/468/ЕО, 
се прилагат следните правила:

приети преди влизането в сила на 
настоящия регламент, когато в такива 
актове се предвижда Комисията да 
упражнява изпълнителните правомощия 
в съответствие с Решение 1999/468/ЕО, 
се прилагат следните правила:

а) препратките към член 3 от Решение 
1999/468/ЕО се считат за препратки 
към член 4 от настоящия регламент;

а) когато в основният акт се прави 
препратка към член 3 от Решение 
1999/468/ЕО, се прилага процедурата 
по консултиране, посочена в член 4 от 
настоящия регламент;

б) препратките към членове 4 и 5 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 5 от настоящия 
регламент;

б) когато в основния акт се прави 
препратка към членове 4 и 5 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 5 от настоящия 
регламент;

в) препратките към член 6 от Решение 
1999/468/ЕО се считат за препратки 
към член 6 от настоящия регламент;

в) когато в основния акт се прави 
препратка към член 6 от Решение 
1999/468/ЕО, се прилага член 6 от 
настоящия регламент;

г) препратките към членове 7 и 8 от 
Решение 1999/468/ЕО се считат за 
препратки към член 8 от настоящия 
регламент.

г) когато в основния акт се прави 
препратка към членове 7 и 8 от 
Решение 1999/468/ЕО, се прилага член 8 
от настоящия регламент;

Обосновка

Трябва да бъде изяснено, че преходните разпоредби, предвидени в член 10 от 
предложението, са само техническо решение, което не засяга необходимото 
адаптиране на достиженията на правото за всеки отделен случай.
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